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الگعی مراسب پرآاخته است .رو

رارذا ش ابذری آر زمذعا

ذالم بذه مراذعر ارا ذهی

بررسم ارذ پذژوهش کیفذم و اا ذعس سرتژپژوهمراراترکیبساسذت .جامعذه

زماری پژوهش تمامم مطالعات ا جام شده اا سالهای  8002تا  8002آر حعاهی رارا ش ابری آر زمعا

الم

آر آاخل و خارج اا ارذرا بذعآه اسذت .اامجمذعس  5جلذد کتذاو و55مقالذهای کذه اا پارگذاههذای معتررآاخلذم
وخارجم معرآ بررسم قرار گرات متراسب با ارتراط معضع م آاآههذا تعذداآ  00مطالعذه بذه صذعرت هدامرذد
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آر حعاه پذرر

رارا ش ابری آر زمعا
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مقدمه

گستر

0

روا ااژو ا زوری اطال ذات و ارتراطذات سذرب وقذعس ت ییذرات گسذترآه و میذر آر

همهی جررههای ا دگم بشر شده استرEsmaeili, 2016س .با تعجه به معاجه بعآ ت ییذرات سذرر
جها آر امیره سیستمهای سااما م وزمعاشم که یاامرد راهحلهای ورژهاى است ر .(Robinson

 et al.,2013همگذذام شذد بذذا اذ زوریهذای ذذعر و قذذب ما ذد اا ت ذذعالت اذ زوری یذذاا
سذذااما هذذا بذذه ارجذذاآ بسذذترها و اررسذذاخت مراسذذب و اسذذتفاآه اا رارذذا ش ابذذری 8ضذذروری تلقذذم
ممشعآ)Catteddu, 2010س .رارا ش ابری رکم اا مهمترر مراحذ مربذعط بذه حذعاهی زمذعا
استرSultan, 2010س .شجاعی و داوودی )Shoja & avoudi, 2016س اظهار آاشترد که رارذا ش
ابری رکم اا پدردههای عظهعر آر سااما های زمعاشم آر وسعت جها م است و مفهعم اولیذه ز
به آهه  0550میالآی برممگرآآر Rahimi, 2015س .ار ا زوری اخیرأ به رعا پاراآارم جدرذدی
برای میژبا م و ارا ه خدمات اا طررر اررتر ت مطرح شده اسذت رLian et al., 2013س .اسذا

ارذ

پدرده بر ار ارده استعار است که ااراآ و شرکتها به جذای ارذ کذه م صذعالت مذعرآ یذاا بذرای
رارا ش ذخیرهساای و یژ رم ااژارهای معرآ یاا را خررداری کررد تا بتعا رد آر معاقعم اا بخشذم
اا امکا ات ز استفاآه ماررد ار معارآ را به هرگام یاا به صعرت خدمات اا طررر شرکه آرراات
کرآه و براسا

میژا معرآ یاا بهای ز را مذمپرآاا ذدرAvram, 2014س .برابذر تعررذم مؤسسذه

جها م استا دارآ و ا زوری زمررکا 0رارا ش ابری مدلم است که امکا آسترسذم آر هذر مکذا و
بر اسا

آرخعاست را به مجمع های اا مراب م اسراتم اراهم مم کرذد کذه قابلیذت پیکربرذدی آر

اضای به اشتراک گذاشته شده را آار د رشذرکههذا سذرورها اضذاهای ذخیذرهسذاای بر امذه هذای
کاربرآی و خدماتس بهگع های که ار آسترسم بتعا د با کمترر یاا به مذدرررت مرذاب رذا یذاا بذه
آخالت مستقیم ارا هآهردگا سرورس به سر ت اراهم را زااآ شذعآ رMell & Grance, 2011س.
مدلهای ارا ه خدمات آر رارا ش ابری شامل رمااذژار بذه رذعا رذک سذرورس 4کذه بذیشتذرر
اسذتفاآه را آر مراکذژ زمذذعا

ذالم آارآ) .(Akande & Belle, 2015پلتفذرم بذذه رذعا رذذک

1 . Information Communication Technology
2. Cloud Computing
)3. National Institute of Standards and Technology (NIST
)4. Software as a Service (SaaS
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سرورس 0و اررساخت به رعا رک سرورس 8است .رمااژار به رعا سرورس به ار معراست کذه
رمااژار را بر امه کاربرآی بر روی ابر اجرا ممشع د و کاربر مذم تعا ذد اا طررذر اررتر ذت و بذدو
آا ست اررساختم کذه بر امذه را اجذرا مذمکرذد بذه ز هذا آسترسذم آاشذته باشذدر& Mell, 2011
Granceس .پلتفرم به رعا رک سرورس بدو ار که تعسعهآهردگا اا جژ یذات خذدماتم ما رذد
شرکهها سیستم های امل رذا ذخیذرهسذاای چیذژی بدا رذد ابذژار مذؤثری بذرای ارجذاآ بر امذههذای
کاربرآی آر اختیارشا قرار ممآهدرBuyya et al., 2011س .اررساخت به رذعا رذک سذرورس
کاربرا را قاآر ممسااآ؛ ما رد شیعههذای مذعرآ اسذتفاآه آر سذرورهای ایژرکذم سذرورهای ابذر را
کرترل کررد؛ همچری خررد بهرواترر

گهدار و بروارسا م رم ااذژار و مجعاهذای ذرم ااذژاری

یاای داشته باشرد)Rittinghouse & Ransome, 2010س .پذرر

رارا ش ابذری 0بذه ورذژه میذا

سااما ها اا طررر آسترسم معمم بذه خذدمات تقعرذت مذمشذعآ کذه مژارذای متعذدآی اا قریذل
ااژارش ا عطافپذرری و چابکم را ارجاآ ممکرد رStieninger et al., 2014س .اا ارذ رو بذه آلیذل
مراا اراآ ارذ اذ زوری تذرورج پذذرر

رارذا ش ابذری معضذعس مهمذم بذرای سیاسذتگذذارا

استرkihara & Gichoya, 2013س .اا طررر ارا هی بسیاری اا بر امههای کاربرآی مرترذم بذر ابذر
بذذرای آا شذذجعرا و اسذذتاآا بذذه مراذذعر پشذذتیرا م اا یااهذذای زمعاشذذم رارذذا ش ابذذری مذذمتعا ذذد
مقیا پذرری ا عطافپذرری و ت رک بیشتری را آر اسذتفاآه اا مرذاب بذرای اهذداف زمعاشذم و
راآگیری اراهم کرد (Alharthi., et al & Wills, G. 2015, Scholten, J.2017.,Stergiou, et

& Gupta, 2018) .al.,پذرر

رارا ش ابری اا آو بعد زمعاشم و مالم برای مؤسسذات زمذعا

الم مژارای بسیاری بذه همذراه آارآا اوال آر امیرذهی زمعاشذم رارذا ش ابذری اراگیذرا را قذاآر
ممسااآ تذا تکذالیم و خذدمات مرترذم بذر وو 4را بذهآسذت زور ذد و مربیذا آاآههذای بذژرر را
مدرررت کررد و به سیسذتمهذای زمعاشذم ا عطذافپذذرر آسترسذم آاشذته باشذرد (Yadav et al.,

) .2014الوه بر ار

رارا ش ابری با اراهم زورآ امکا آسترسم آاآهها آر هر اما و هر مکذا

به اراگیرا و مربیا با

ااژارش تجربه رذاآگیری خعاهذد شذد (Kumar & Murthy, 2013).

)1. Platform as a Service (PaaS
)2 . Infrastructure as a Service (IaaS
3. Cloud Computing adaption
4. Web based service
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ثا یا اا ار مالم رارا ش ابری به آا شگاهها کمک ممکرد تا هژرره را کذاهش آهرذد .(Higniteet

) al., 2010;AlQirim et al.,2017و اا ار طررر هژررهی مراب کاهش خعاهد راات؛ اررا ا عاس
سخت ااژار رم ااژار پلتفرم و ذخیره ام دوآ روی ابر به اشتراک گذاشته مم شعآ & (Mircea

) .Andreescu, 2011; Yadav et al., 2014ا زوریرارا ش ابری مراکژ زمذعا

ذالم ارذرا

را قاآر ممساا د تا شرکه زمعاشم و پژوهشم اقتصذاآیتذر پارذدارتر و آسذتر پذذررتری ارجذاآ
کررد)Ibrahim, 2015س .آر پژوهشم که اال رجذع اسذالم خا اسذالم متذعو ا ذعر ذعرآر و ذعر
)Olanrewaju et al., 2017س با هدف بررسم آرک اهمیذت پذذرر
الم ا جام آاآ د به ار تیجه رسید د پذرر
آرک است .ار

رارذا ش ابذری آر زمذعا

رارا ش ابذری اا طررذر چرذد امذل تأثیرگذذار قابذل

عامل شامل؛ هاآهای اآاری و آولذتهذا ذررفعذا آاخلذم تذامی کررذدگا ابذر

ورژگم شرکتها و ت ییرات اجتما م سیاسم و چارچعو ا زوری اطال ات ممباشد .ار مطالعذه
پس اا شراسارم م دوآرتها و چالشها شا ممآهد که بذیشتذر مشذکالت بذرای بهرذعآ م ذی
راآگیری مجاای برطرف خعاهذد شذد .اا ارذ رو راه حذلهذای امکذا پذذرری ما رذد اسذتفاآه اا
اررساخت به رعا رک سرورس برای غلره بر م دوآرت مراب و رمااژار به رذعا رذک سذرورس
برای تقعرت م ی راآگیری بذا ااذژوآ ابژارهذای تعذاملم بذرای مهذار خذدمات ارا ذه شذده تعسذ
اروشذذردگا ابذذر آر مؤسسذذات زمعاشذذم اسذذتفاآه مذذمشذذعآ .آر پژوهشذذم کذذه القال ذذم و القابذذا
ر (Elgelany & Alghabban, 2017بذا هذدف شراسذارم پذذرر
سیستمهای زمعاشم آر مراکژ زمعا

رارذا ش ابذری آر مذدرررت و

الم را ا جام آاآ د و به ار تیجه رسید د که رارا ش ابذری

را به رعا رک ا زوری عظهعر ممآا رد که ا تقال اا سیستمهای سذرتم بذه سذمت رارذا ش ابذری
آسترسم آا شگاهیا و آا شجعرا را به معاآ زمعاشم آر هذر امذا و مکذا امکذا پذذرر مذمکرذد.
پذرر

رارا ش ابری آر زمعا

الم با

ارتقاء سطح لمذم و کذارارم آا شذجعرا مذمشذعآ.

همچری یاا ضروری به ارجاآ رک بر امهی وو جدرد مرترم بر رابا ش ابری برای پعشا د برخذم
اا شکافها آر بر امههای وو اعلم وجعآ آارآ .آر پژوهشم که الراآی ترهیرم و الکم AlBadi

)Tarhini & AlKaaf, 2017س با هدف بررسم مشعق های مالم بذرای پذذرر
مؤسسات زمعاشم ا جام آاآ د به ار تیجه رسید د که آر پذرر
پیش رو و آر حال اعالیت آر زامارشگاهها را به مقیا

رارذا ش ابذری آر

رارذا ش ابذری هذر آو هژررذهی

قابل تعجهم آر مؤسسذات زمذعا

ذالم
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کاهش ممآهد و یاا به کارمردا ا زوری اطال ات هرگام استفاآه اا م ی ابر هژررههای تعمیذر
و گهداری سرور و شرکه را ممکاهد و مرجر بذه تذداوم کسذب و کذار مذمشذعآ .آر پژوهشذم کذه
رکتارم و ر جرر عشریرYektaei & Noshary, 2017س با هدف ارا ه مذدلم بذرای بذرو سذ اری
ا زوریاطال ات برمررای پذرر

رارا ش ابذری ا جذام آاآ ذد بذه ارذ تیجذه رسذید د کذه پذس اا

مطالعهی اآبیات و ترکیب ارره های مذرتر بذا پذذرر

ذعزوری اذ زوریاطال ذات ابعذاآ مذدل

پیشرهاآی آر پرج آسته سااما م م یطم ا زوریا سا م و اقتصاآی معرام شده ا د و اا کارکرذا
و مدررا ا زوری اطال ات سااما ارهرگستا هرر معرآ زامع قرار گرات .براسا

تذارج ارذ

پژوهش آا ش کارکرا حمارت مدررا امریت و حفذ حذررم خصعصذم اا بذیشتذرر اهمیذت
آرپذرر

رارا ش ابری آر برو س اری ا زوری اطال ات است که مذم تعا ذد کمذک شذارا م بذه

سااما ها آاشته باشد .آر پژوهشم که شعلتژ گع در و گذعمژرScholtz et al., 2016س بذا هذدف
بررسم عامل ارم و م یطم مؤثر بر پذرر

رارا ش ابری آر بخش معمم زاررقای جرعبم ا جذام

آاآ د .آرار پژوهش  50فر خرره اا  40سذااما آر بخذش آولتذم زاررقذای جرذعبم بذا اسذتفاآه اا
رو

آلفم و پرسش امه معرآ ارسرجم قرار گراترد .رااته ها بیذا گر ز بذعآ کذه بذیشتذر پاسذ

آهردگا اا حف حررم خصعصم گرا م آاشذترد و ارذ

امذل آر رترذهی خسذت قذرار گراذت.

عامل م یطم ما رد اشار راآگیری مقاومت آر برابر ت ییر دم احسا

امریت و  ...یژ آر راسذتای

اتخاذ استراتژی پیاآه ساای م اسرات ابری به رعا ارا ه آهردهی راهکار استفاآه و الژامات قا ع م
آر سااما بر اسذتفاآه اا رارذا ش ابذری تاثیرگذذار بعآ ذد و آر رترذه هذای بعذدی قذرار گراترذد .آر
پژوهشم که رعقعبم همت و راشکم)Yaghoubi et al., 2016س با هدف بررسم مذدل پیشذرهاآی
برای عامل مؤثر پذرر

اکعسیستم رارا ش ابری آر بخش های آا شگاه صرعت و خذدمات ا جذام

آاآ د به ار تیجه رسید د که شراسارم عامل مؤثر جهت پذرر

رارا ش ابری با قابلیذت تجذاری-

ساای تعس واحدهای مختلم آا شگاهم اا جمله اهداام است کذه خعاسذتار همکذاری ژآرذک
آر رک اکعسیستم برای بخشهای آولتم و صرعت با آااتر مالکیت اکری آا شگاهها است .آر ارذ
پژوهش اا مدل ترکیرم چهار بعدی شامل ابعاآ ا سا م تکرعلعژرکم سذااما م و م یطذم اسذتفاآه
گرآرده است .تارج شا آاآه که مدل پذرر

آر آا شگاه مت یر آا ش تصذمیمگیر ذدگا ر عامل

ا سا مس مت یرهای امریت هژرره اررسذاخت و مژرذت سذرمر عامل تکرعلذعژرکمس مذدل پذذرر
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رارا ش ابذری را آر آا شذگاههذای ارذرا تشذکیل مذمآهرذد .آر پژوهشذم کذه رعقذعبم شذکعهم و
جعفریر Yaghoubi et al., 2015سبا هذدف شراسذارم و رترذهبرذدی عامذل کلیذدی مذؤثر بذر بذه
کارگیری رارا ش ابری آر سالمت الکترو یک است با بررسذم اآبیذات معضذعس و بذر مررذای مذدل
تکرعلعژی -سااما -م ی و مدل تراسرم ا سا م -سااما م -تکرعلعژرکم  01ارر معیذار آر قالذب
 4امل اصلم شراسارم شد .ار

عامل و اررمعیارها بذا ارسذرجم اا  10فذر اا خررگذا اسذتاآا

آا شگاهم و کارشراسا ا زوری اطال ات سالمت و با کمذک ارزررذد ت لیذل مراترذم رترذهبرذدی
گرآرذذد .تذذارج ت قیذذر شذذا مذذمآهذذد کذذه اا اذذر خررگ ذا هرگذذام تصذذمیمگیذذری آر خصذذعص
بهکارگیری رارا ش ابری آر سالمت الکترو یک بارسذتم عامذل تکرعلذعژرکم ا سذا م سذااما م
و م یطم به ترتیب مد ار قرار گیرآ .آر پژوهشم که بیک و لیرذد )Backe & Lindén, 2015س
با هدف مروری ااممرد بر امریت رارا ش ابری ا جام آاآ د به ار تیجه رسید د که چردر تهدرذد
امریتم مهم مربعط به مجاایسذاای حذررم خصعصذم آاآه هذا و رک ذارچگم م رومیذت کرتذرل
آسترسم کاربر مشکالت پشتیرا آر آستر

بعآ مدرررت ا تماآ و امریت آر مدلهای مختلم

سرورس شراسارم شده است .آر ار بررسم چردر راهحل مختلم برای برخم اا خطذرات امریتذم
آر اآبیذذات مذذعرآ بررسذذم مشذذخش شذذده اسذذت .راه حذذلهذذای شراسذذارم شذذده مذذدلهذذای امریتذذم
حسابرسم بیعمتررک و  ...ممباشرد و آر تیجه الره اررساخت به رذعا سذرورس تذأثیر ارذاآی بذر
امریت الرههای آرگر خعاهد آاشت.
پژوهش حاضر به آ رال پاس به ار سؤال است که مؤلفههای اصلم تأثیرگذار بذر پذذرر
ابری آر زمعا

الم آر ابعاآ ا زوری ارآی م یطم و سااما م کدامرذد برذابرار بذا تعجذه بذه

پژوهشهای گذشته آر معرآ پذرر

رارا ش ابری آر پژوهش حاضذر سذعم شذده اسذت بذه ارا ذه

اراترکیب اا مؤلفهها و شاخشهای اصلم تأثیرگذار بر پذرر
اسا

رارذا ش

رارا ش ابری آر زمذعا

ذالم بذر

چارچعو اری و مطالعات ا جام گراته آر پیشیره پژوهش پرآاخته شعآ .لذا برای ا جام ارذ

پژوهش سؤاالت ذرل آر ار گراته شده استا
سؤاالت پژوهش

.0مؤلفههای تأثیرگذار بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد «ا زوری» کدامرد

.8مؤلفههای تأثیرگذار بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد «ارآی» کدامرد
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.0معلفه های تأثیرگذار بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد «م یطم» کدامرد

.4مؤلفههای تأثیر گذار بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد «سااما م» کدامرد

روش

پژوهش حاضر اا عس هدف کاربرآی و اا ار شیعهی اجرا رو

پژوهش کیفم و اا ذعس سذرتژ

پژوهمراراترکیبس است که با ا جام ت لیذل م تذعای اسذتقرارم ا جذام شذده اسذت .هذدف اا سذرتژ
پژوهم ار است که ت قیقات تجربم را بهمراعر خلر تعمیمها ترکیذب کرذد .تعمذیمهذارم کذه آر
ز حدومراهای تعمیم یژ مشذخش مذمشذعآ.(Hedges, 2009) .کدگذذاری م ذعری 0ارزررذد
رب آهم مقعلهها به ارر مقعلذههذا پیع ذد آاآ مقعلذههذا آر سذطح ورژگذمهذا و ابعذاآ اسذت .ارذ
کدگذاری به ار آلیل «م عری» امیده شده است که کدگذاری حعل «م عر» رک مقعلذه ت قذر
ممرابد .آر ار مرحله مقعلهها ورژگمها و ابعاآ حاصل اا کدگذاری باا تدور شده و سذر جذای
خعآ قرار ممگیرآ تا آا ش اژزررده ای آر معرآ روابذ ارجذاآ گذرآآ ر Danaeifard & Emami,

 .)2007آر ار ت قیر مقعالت و مضامی اصلم استخراج و بعد اا کدگذذاری و ا تخذاو مقذعالت
اصلم ترکیرم اا ار مقعالت ا جام شد که مرجر به طراحم رذک چذارچعو مفهذعمم آر حذعاهی
پذرر

رارا ش ابری آر زمعا

الم گرآرد .جامعهی زماری ار پژوهش تمام مقاله های چذا

شده آر مجله های لمم و کرفرا س های معترر اا سال  8002تا سال  8002را آر پارگذاه هذای آاآه
الژرعر ساررس آاررکت  8اررک 0پارگاه مرکژ مرطقهای اطالسرسذا م لذعم و اذ زوری  4با ذک
اطال ات شررات کشعر 5پرتال پژوهشگاه لعم ا سا م و مطالعات ارهرگذم 1آر حذعاهی پذذرر
رارا ش ابری آر زمعا

الم بعآه است .به مراعر گرآزوری اطال ات اا ایش مطالعذاتم اسذتفاآه

گرآرد .برای ت لیل آاآه های گذرآزوری شذده اا کدگذذاری کذه ورذژهی مطالعذات کیفذم شذامل
کدگذاری باا برمررای مقعالت استخراج شده اا مطالعه مقدماتم مرا م اذری ت قیذر کدگذذاری
م عری و کدگذاری ا تخابم مم باشد .آر مرحله کدگذاری باا م قر متع و آاآه ها را خذ بذه
1.axial coding
2.elsevie
3. Eric
4. ricest.ac.ir
5.magiran
6.ensani.ir
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خ و کلمه به کلمه معرآ ت لیل قرار آاآه و مفاهیم آرو اسراآ و پژوهش براسا

ارترذاط ز هذا بذا

معضعس پژوهش طرقه بردی کرآه است .آر مرحلهی کدگذاری م عری بذی مقعلذهی هذای تعلیذد
شدهرآر مرحله کدگذاری بااس ارتراط ارجاآ شده است .اسا
بر بس و گستر

رکم اا ابعاآ پذرر

ارتراط آهم آر کدگذاری م ذعری

رارا ش ابری آر زمعا

الم بذعآه اسذت .آر کدگذذاری

ا تخابم م قر پس اا ا تخاو آسته بردی اصلم به مرتر کرآ اام مرد ز بذا آرگذر آسذته برذدی
و تکمیل آسته بردی هارم که یاا بذه اصذالح و تعسذعه بیشذتری آار ذد

ها تأرید ا ترار ار رواب

پرآاخته است.آرار پژوهش به مراعر آستیابم به مؤلفه های تاثیرگذار برپذرر
زمعا

الم م قر ابتدا اا کلیدواژههایا رارا ش ابری 0پذرر

بر ابر زمعا

رارذا ش ابذری آر

رارا ش ابری 8راآگیری مرترذم

0

الم4استفاآه کرآه است.

يافتهها

آر بررسمهای اولیه براسا

کلید واژگا  55مقاله و  5کتاو راات شد که پس اا بررسم رذعا

چکیده م تعا اطال ات و کیفیت مقالهها تعداآ مقاالت مع ذه پذژوهشر 00مقالذهس برطرذر اشذراس
اری آاآههای به صعرت هدامرد ا تخاو شد د و آر ت لیل م تعا معرآ استفاآه قرار گراترذد کذه
تارج کدگذاریهای ا جام شده آر جداول 5 4 0 8 0ارا ه شدها د.
جدول  . 8جدول عوامل تاثيرگذار بر پذيرش رايانش ابري در پژوهش هاي انجام شده
رديف

نام پژوهشگر و
سال

عنوان پژوهش
معرام ابذر آر آوره زمعاشذم

0

ووآا ر8002س

فــــ

آوری اطال ذذذذات

8

همکارا ر8005س

آموزش عالي
گستر

م تعای ابر آر طذعل آوره ت صذیلم آسذتیابم بذه

تجربه جدرد القه مردی مدرررت امریت آاآه اسذتفاآه اا
زامارشگاه آر تدررس

مقدماتم
امیرذذعر اسذذالم و

شااا ت تاثيرگااذار باار پااذيرش رايااانش ابااري در

رارذذا ش ابذذری آر زمذذعا ا
پتا سذذیل هذذا و چذذالش هذذا آر
زمعا

گرا م بهره وری مالم دم کرترل بر آاآه

آر برگالآ

1. Cloud computing
2. Cloud computing adaption
3. Cloud- based learning
4. Higher education
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0

4

الرذذذذذذذذذذذاآی و

ا گیذذژه مذذالم بذذرای پذذذرررش

همکذذذذذذذذذذارا

رارذذا ش ابذذری آر مؤسسذذات

ر8005س

زمعا

الم

اال رجذذذذذذذذذع و

پذذذذرر

رارذذذا ش ابذذذری آر

همکذذذذذذذذذذارا

مؤسسذذات زمذذذعا

ر8005س

مرور سیستماتیک

زمذذذذذذذذذذذرو و
5

همکذذذذذذذذذذارا
ر8005س

1
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اگع لعلعر8005س

ذذذالم ا

5

ر8005س
زتذذذذذذذذذذذارا و

2

همکذذذذذذذذذذارا
ر8005س

5

سذذیرر و بذذاهیتم
ر8005س
بذذذذذذذذذذذذذذژی و

00

همکارا ر8005س

هژبره
ذررفعذذا آاخلذذم مجذذاای سذذاای ت ییذذرات اجتمذذا م و
سیاسم صراه جعرم آر بر امه های سااما

بررسذذذذم عامذذذذل پذذذذذرر

تقعرت آا ش و زماآگم اذرآ اشذتراک گذذاری اطال ذات

رارا ش ابری

سااما م

چذذذارچعو بذذذرای پذذذذرر
رارذذذا ش ابذذذری آر سذذذااما
هاامطالعه مروری

القال م و القابذا

کاهش کارمردا تداوم کسب و کذار ذخیذره آر امذا و

رارذذذا ش ابذذذریا مطالعذذذات
تجربم آر زمعا

الم

رارذذذا ش ابذذذری آر زمذذذعا
ذذالما راهرمذذای ملذذم بذذرای
پیاآه ساای
قش و خدمات رارا ش ابذری
الم

ارا ذذه معمذذاری ترکیرذذم بذذرای
پشتیرا م پیاآه سذاای رارذا ش
ابری آر مراکژ زمعا

یروی ا سا م صرعت حکعمت و قعا ی
ااژارش سذطح ت صذیلم و کارزمذدی آا شذجعرا

یذاا بذه

تعسعه بر امه وو جدرد تعس ارا ه آهردگا خدمات ابر

آستعرالعمل ها و چالش های

برای سیستم زمعا

ف ف آوری

آستر

پذرری تمرکذژ پشذتیرا م ارذم

ذالم

پشتیرا م اا ارا ه آهردگا خدمات ارتقا دا ش و ملکذرآ
آا شجعرا تسهیل اراررد راآآهم -راآگیری رااه اذرآی و
اجتما م تعامل کاربر با سیستم امل
آررااذذت امکا ذذات و اررسذذاخت هذذا اسذذتخدام خذذدمات و
اررساخت های اجاره ای
الره های ابر واسذ کذاربر سیسذتم هذای زمذعا

مذدل

استقرار سیستم مدرررت ابر

بذذذذا اسذذذذتفاآه اا رورکذذذذرآ
اراترکیب
شراسذذارم عامذذل مذذعثر بذذذر
00

آشذذذم ارذذذاری

کذذذاربرآ رارذذذا ش ابذذذری آر

ارارابم ذهرم ارذاوری ا ترذار اا ذعزوری ا ترذار اا ارارذه

ر8005س

آا شگاه های آولتم بذه رو

آهرده خدمات ابر تفکر به برزورآه شد اا ا تاار

ت لیل املم
08

رعوارجر8001س

تعیذذی

عامذذل بذذرای پذذذرر

رارذذا ش ابذذری آر کشذذعرهای

سهعلت استفاآه و زسا اراوری اطال ذات تمارذل گذر
مثرذذت خطذذر امریتذذم حف ذ حذذررم خصعصذذم سذذهعلت
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آر حذذذذال تعسذذذذعها مطالعذذذذه

آرک طراحم معااقت امه ا تماآ

مذذذذعرآی کتابخا ذذذذه هذذذذای
آا شگاه هردی
کارذذذذذذذذذذالم و
00

همکارا ر8001س

مروری بر پذذرر

رذاآگیری

الکترو یکذذم مرترذذذم بذذر ابذذذر

سذذعآمردی و سذذهعلت اسذذتفاآه گذذر

اشذذتراک گذذذاری

آا ش ا تماآ به وو سارت

بعسذذیله آا شذذجعرا ا جهذذت
گیری برای زررده

04

مدل پیشذرهاآی عامذل مذعثر

مژرت سرم اررساخت تکرعلعژرکم امریت و حف حررم

اکعسیسذذتم رارذذا ش

شخصم اشار رقابتم حمارت خارجم ذعزوری و آا ذش

رعقذذذذذذذذذذعبم و

پذذذرر

همکارا ر8001س

ابری آر اررا ربخش صذرعت

تصمیم گیر دگا شدت اطال ات آا ش کارمردا

آا شگاه و خدمات آولتمس
05

01

رکتارم و ر جرذر
عشریر8001س
مرع گعمعرذذذذابم
ر8005س

ارا ذذه مذذدل پذذذرر

ابری آر برو س اری ارذاوری
اطال ات
زمذذذعا

ذذذالم و پذذذذرر

ارذذذاوری رارذذذا ش ابذذذری آر
زاررقا
اسذذتراتژی پذذذرر

05

مترذذذع و میسذذذاکا
ر8005س

رارذذا ش

خصعصم
آسترسم مقرو به صراه سرماره گذاری تفاهم و ارترذاط
خررد صب و گهداری سخت ااژارها

رارذذا ش

ابری برای رذاآگیری ترکیرذم
آر معسسذذات زمذذعا

آا ذذش کارکرذذا حمارذذت مذذدررا امریذذت حف ذ حذذررم

ذذالم

سیاست ااژارش آسترسم به ابژارهای م اسرات ابری

آر جرعو ص رای زاررقا
الهراتذذذذذذذذذذم و
02

مذذذروری بذذذر چذذذالش هذذذای
خدمات رارا ش ابری

همکذذذذذذذذذذارا

پذرر

ر8005س

آر معسسات زمعا

الم

آرک سذذهعلت و سذذعآمردی بذذه حذذداقل رسذذا د هژررذذه
تعسعه ا تماآ کاربر به ارا ه آهردگا سرورس ابر
آسترسم زسا بذه کتذاوهذا سذخررا مها امکذا اشذتراک

05

ب ذه کذذارگیری رارذذا ش ابذذری

گذاری مراب همکاری بی آا شجعرا و استاآا آسترسذم

لیذذذذژ و پذذذذا عال

تعس آا شجعرا اا آا شذگاه

به رم ااژار آا شگاه تعا ارم بااگشت به اارل ذخیذره شذده

ر8005س

ارذذما آرذذدگاه هذذا و وضذذعیت

قرلم تعا ارم ذخیره ساای و ثرذت اسذراآ ااذژارش کیفیذت

کرع م

زمذذعا

بااسذذاای اررسذذاخت کذذاهش اسذذتخدام ااذذراآ

آردگاه م ی ارست سالم
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امریت و م رما گم آر آستر

80

80

شراسارم و رتره برذدی عامذل

آا ذذش کارکرذذا مسذذا ل سیاسذذم وابسذذتگم بذذه اروشذذرده

رعقذذذذذذذذذذعبم و

کلیدی معثر بر بذه کذارگیری

مسا ل حقعقم و قذا ع م شذرکت هذای پشذتیرا

ذعزوری

همکارا ر8005س

رارذذذا ش ابذذذری آر سذذذالمت

مدرررت ارشد آا ش کارکرا هژررذه هذا مرذاب سذااما م

الکترو یک

کاام مژارای سرم

مختذذذذذذذذذذذذار و
الشررفم ر8004س

عامذذل سذذااما م آر پذذذرر
رارذذا ش ابذذری آر رذذاآگیری

پارآشم ر8004س

زمذذذعا

80

همکارا ر8004س

ذذذالما معمذذذاری

راهرذرآ و تعصذیه هذارم بذرای
پذرر

کررستعار زکیرع

مؤثر

تذذذاثیر و چالشذذذهای پذذذذرر
رارذذا ش ابرردرآا شذذگاه هذذای
جرعو غربم یجرره
کاربرآ پلت ارم رارا ش ابری

84

کیهذذذذذذذذذذذارا و

بذذرای رذذاآگیری الکترو یکذذم

جیچعرا ر8004س

ذذالم

آر معسسذذات زمذذعا
آر کریا

85

81

85
82

مذذرو و وا گعکذذا
ر8004س

همکارا ر8004س

سذذذذذذذعر درو و
سعررا ر8004س
وی و

قشه راه پذرر

رارا ش ابری

آر معسسذذات زمذذعا

ذذالم

آر تا ژا یا

سذذذذذذذذذذاحدو و

وو و

قابلیت گسذتر

بر امذه هذای معجذعآ آر ابذر آسترسذم بذه

تخصش صرعت سااگاری بااار کمرعآ استا دارآها

الکترو یکم
رارا ش ابری بذرای معسسذات

88

بذعآ سذااگاری ا تمذاآ

ت لیذذل معا ذ بذذرای پذذذرر
رارذذذذا ش ابذذذذری آر بخذذذذش
زمعا

حذذداقل خطذذرات مربذذعط بذذه امریذذت آرک یاامرذذدرهای
کاربر آرک امکا سرجم پروژه تجژره و ت لیذل سذرماره
گذاری

کاهش پیچیذدگمف

آوری اطال ذات ذاامرم گرا ذم

مقاومت
تمرکژ بر تعامالت کاربر تعسعه یاا به سیاسذت گذذارا
ترایم کررده مسئعلیت پذرری آولت و معسسذات صذرعتم
ت قیقاتم به اجرای پروژه ها
گرا م یاا کاربر بهذره وری اقتصذاآی اسذتفاآه اا مرذاب
تجدرد پذرر یاا به ت ییر سیستم م اسراتم سرتم معسسات
اذذارت بذذر مسذذئعلیت پذذذرری کارکرذذا تمارذذل اقذذدا
پشتیرا م اجرارم کشذم راه حذل بذرای اررسذاخت پهرذای
با د اقیر دم وضعح چارچعو قا ع م مربعط بذه خذدمات
ابر دم آسترسم بر امه های زمعاشم به بستر ابر

زمذذاآگم الکترو یکذذم بذذرای
پذذذذرر

رارذذذا ش ابذذذری آر

زمعا

الم

بررسذذذم عامذذذذل مذذذؤثر آر

تعا مردسذذاای ارزررذذد کسذذب و کذذار وبر امذذه اررسذذاخت
خدمات
سهعلت و سعآمردی آرک شده ااژارش کارارم ابرها

سنتزپژوهي مولفه هاي تاثيرگذار بر پذيرش رايانش … 833/

همکارا ر8000س

پذذذرر

اسذذتفاآه اا خذذدمات

ابذذذذر آر آا شذذذذگاها مطالعذذذذه
معرآی
85

00

راجذذا پا ذذدرا و

اسذذذذتفاآه مذذذؤثر اا مفذذذذاهیم

سذذاخت رارا ذذه کذذاهش رسذذیدگم مسذذئعال بذذه تراذذیم

کاسیعرسعا اتا

م اسرات ابذری آر آا شذکده

آسترسم زسا به رم ااژار با استفاآه اا رک راب مرورگر

ر8000س

های مهردسم

لذذذذذذذذذذذذذذذذع و

آرک عامذذل تعیذذی کررذذده

همکارا ر8000س

رارا ش ابری

پذرر

مژرت سذرم حمارذت مذدرر ارشذد ا ذدااه سذااما اشذار
رقابتم شررک تجاری سااگاری پیچیدگم

جدول شماره  0تارج ت لیل کدگذاری باا آر امیرذهی عامذل تأثیرگذذار بذر پذذرر
ابری آر زمعا

رارذا ش

ذالم را شذا مذمآهذد .همذا طذعر کذه مالحاذه مذمشذعآ طیذم گسذترآهای اا

مؤلفههای تأثیرگذار بر رارا ش ابذری ما رذدا اشذتراکگذذاری اطال ذات ااذژارش سذطح ت صذیلم
و کارزمدی آا شجعرا حف حررم خصعصم و ....آر مرحلذه کدگذذاری بااشراسذارم شذدها ذد.
اا ار رو برای آستیابم به الگعرم مراسب و پاس آاآ به سؤالهای پژوهشم اا مجمعس کدهای بذه
آست زمده آر مرحله کدگذاری باا رجدول0س کدهای به هم مرتر آرکرار هم قرارگراته ومقعله
های ژآرک به هم آر رک مقعله اصلمتر جای گراتها د.
سؤال اول پژوهشا مؤلفههای تاثیرگذار بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد «ا زوری»کدامرد

هما طعر که آر جدول  0مشاهده ممشعآ بیشترر کدهای مستخرج مرتر با مؤلفههای مذؤثر
بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد ا زوری ممباشد .ار مؤلفههذا هذر رذک اررمؤلفذههذارم را شذامل

شدها د که ممتعا رد مررارم برای پذرر

رارا ش ابری آر بعذد اذ زوری آر زمذعا

ار تارج آر جدول شماره  8شا آاآه شدها د.

ذالم باشذرد.

 /838فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتي /سال دهم  /شماره دوم /زمستان8989

جدول .2جدول کدگذاري محوري اسناد جهت استخراج مقوالت مربوط به عامل ا

زوری پذيرش رايانش

رديف

مفاهيم

منابع

مقوله

مقوله اصلي

ابري در آموزش عالي

امیرعر اسالم و همکذارا ر8005س
تال
1

الرذذذذاآی و همکذذذذذارا ر8005س

به حداقل رسا د هژرره تعمیذر و گهذداری

سرور و شرکه بذه حذداکثر رسذا د بهذره وری آر
معق استفاآه اا ا زوری اطال ات پس ا داا مذالم

اال رجذذذذع و همکذذذذارا ر8005س
هژرره

الهراتذذذذم و همکذذذذارا ر8005س
مرع گعمعرابم ر8005س رعقعبم و

آر خررد بهره وری اقتصاآی و ذخیره مالم

همکذذذذذذارا ر8005س مذذذذذذرو و
وا گعکا ر8004س

گرا م و ررسک اا آسذت آاآ کرتذرل روی آاآه

2

ها کم ذی هذای اطذالس رسذا م امریذت اطال ذات

امیرعر اسالم و همکذارا ر8005س

اامرم اطال ات معجعآ آر سارت گرا ذم مربذعط

اسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذچیم و

به حف حررم شخصم و قا ع م گرا م مربعط بذه

کرارع ر8004س رذعوارجر8001س

بعددددد

کررسذذذذذذذذذتعار زکذذذذذذذذذی و

فنددداور

پاررردی قا ع م ر ارت مالحاات بذرای م اااذت
اا آاآه ها و بر امذه هذا پذس اا بکذارکیری رارذا ش
ابری راات

امریت

همکارا ر8004پارآشم ر8004س

عامل زسیب پذرر به امریذت شخصذم

رعقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعبم و

کشذذم راه حذذل بذذرای کرتذذرل حفذ و گهذذداری

همکذذذذذارا ر8005س رعقذذذذذعبم و

اطال ات حداقل رسا د خطرات مربعط به امریت

همکارا ر8001س

برای آسترسم به اررساخت های ا زوری پیشراته
وی و وو و همکذذذذارا ر8000س

کذذارارم بذذاالی ابرهذذای آاخلذذم آر مقابذذل ابرهذذای
3

بیرو ذذذم گسذذذتر

م تذذذعای ابذذذر آر طذذذعل آوره

ت صذذیلم ذخیذذره سذذاای و بذذه اشذذتراک گذذذاری

مژرذذذذذت
سرم

اطال ات سااما م

4

خدمات ابر کاهش پیچیدگم ا زوری اطال ات

ووآا ر8002س رعقذذذذذذذذذذذذعبم و
همکذذذذذارا ر8005س رعقذذذذذعبم و
همکارا ر8001س

سذذذذذهعلت اسذذذذذتفاآه و زسذذذذذا اا اذذذذذ زوری
اطال ذذات آرک سذذهعلت و سذذعآمردی اسذذتفاآه اا

زمذذذذرو و همکذذذذارا ر8005س

وی و وو و همکذذذذارا ر8000س
ساآگم

رذذذذذعوارجر8001س کارذذذذذالم و
همکذذذذارا ر8001س الهراتذذذذم و

ي

سنتزپژوهي مولفه هاي تاثيرگذار بر پذيرش رايانش … 832/

همکذذذارا ر8005س کررسذذذذتعار
زکذذذذذی و همکذذذذذارا ر8004س
رعقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعبم و
همکذذذذذارا ر8005س رعقذذذذذعبم و
همکارا ر8001س
ااذذژارش آسترسذذم بذذه آاآه هذذا آر هذذر مکذذا آر
معسسذذات زمعاشذذم اسذذتفاآه اا رارذذا ش ابذذری آر
اما م دوآرت آسترسم به مراب آسترسم زسذا
5

و ام دوآ به اطال ات آر غالب کتابها سخررا م-
ها ارا ه ها آسترسم آاآه ها اا طررر گعشم هذای

راجذذذذذذذذذذذذذا پا ذذذذذذذذذذذذذدرا و
قابلیذذذذذت

کاسیعرسذذذعا اتا ر8000س لیذذذژ و

اطمیرا

پا عال ر8005س مسکا و همکذارا
ر8004س

هعشذذمرد و لذذب تذذاو آسترسذذم بذذه ذذرم ااذذژار بذذا
استفاآه اا رک راب مرورگر
حذذذذذذررم
6

تعجه به مدرررت امریت آاآه تعجه ارا ه آهرذدگا

خصعصذذذ

خدمات برای م رما ه بعآ اطال ات بستر ابر

ی

ووآا ر8002س رعقذذذذذذذذذذذذذعبم و
همکذذذذذارا ر8005س رعقذذذذذعبم و
همکارا ر8001س

آر پاس به سؤال اول پژوهش ممتعا گفت که مقعالت پذرر

رارا ش ابری آر بعد ا زوری

"هژرره امریت ساآگم قابلیت اطمیرا و حررم خصعصم" ممباشرد و اا مفاهیم اصذلم ز تذال
برای به حداقل رسا د هژرره تعمیر و گهداری سرور و شرکه ااژارش آسترسم بذه آاآههذا آر هذر
مکا آر مؤسسات زمعاشم و  ...است.
سعال آوم پژوهشا مؤلفههای تاثیرگذار بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد «ارآی» کدامرد

تیجه کدگذاریهای م عری و اراترکیب بعد ارآی پذرر
آر جدول شماره  0شا آاآه شده است.

رارا ش ابذری آر زمذعا

ذالم

 /839فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتي /سال دهم  /شماره دوم /زمستان8989

جدول.9کدگذاري محوري اسناد جهت است خراج مقوالت مربوط به عامل فردي پذيرش رايانش ابري در
آموزش عالي
رديف

مفاهیم

تمارل به گستر

مقوله

مشارکت و ارتراط بی آا شذجعرا

و اساتید تعا ارم برقراری تعذامالت کذاربر بذا سیسذتم

1

امل ا تقاآ به مشارکت همذه ا ضذا آر هذر هذاآ آر
رو د تعسعه سااما رااه ارآی و اجتما م

گذذذذر
تصذذذذمیم
گیر ده

مقولدددده

منابع

هستهاي

لیذذذذژ و پذذذذا عال ر8005س
زتذذارا ر8005س حسذذی و
م مذذد ر8005س رعقذذعبم
وهمکذذارا ر8005س رعقذذع
بم و همکارا ر8001س

بکارگیری یروی ا سا م متخصش آر معسسات یذاا
کذاربر بذذه روشذذهای مختلذم اشذذتراک گذذذاری مرذذاب

2

رارا ه ای خعآکار برگژاری کالسهای زمعاشم برای
کارکرا آر آستیابم به تجربه جدرد

پشذذتیرا م
مذذذذذذدرر
اطال ات

مذذرو و وا گعکذذا ر8004س
ووآا ر8002س

بعد
فردي

لیژ و پذا عال ر8005س شذا ا
تعا ارم بااگشت به اارذل ذخیذره شذده قرلذم تعا ذارم
ذخی ذرهسذذاای و ثرذذت اسذذراآ تعس ذ کذذاربر قابلیذذت

3

اشتراک گذاری اطال ات تعس آا شجعرا

تجربذذذذذه
تصذذذذمیم
گیر ده

و ابعلیردهر8005س رعقعبم
و همکذذذذذذذذذارا ر8001س
رعقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعبم و
همکارا ر8005س

آر پاس به سؤال آوم پژوهش ممتعا گفت که مقعالت پذرر
" گر

رارذا ش ابذری آر بعذد اذرآی

تصمیمگیر ده پشتیرا م مدرر تجربه کاربر" ممباشذرد کذه اا مفذاهیم اصذلم ز مشذارکت

همه ا ضاء آر هر هاآ آر رو د تعسعه سذااما

گذر

هذای ااذراآ

سذرت بذه اذ

زوری اطال ذات و

همکاری بی آا شجعرا و استاآا و  ...است.
سعال سعم پژوهشا مؤلفههای تاثیرگذاربرپذرر

رارا ش ابری آر بعد «م یطم» کدامرد

تیجه کدگذاریهای م عری و اراترکیب بعد ارآی پذرر
جدول شماره  4شا آاآهشده است.

رارا ش ابری آر زمعا

الم آر

سنتزپژوهي مولفه هاي تاثيرگذار بر پذيرش رايانش … 839/

جدول. 9کدگذاري محوري اسناد جهت استخراج مقوالت مربوط به عامل محيطي پذيرش رايانش ابري در
آموزش عالي

ردي

مفاهيم

ف

مقوله

یذذاا بذذه ا تمذذاآ کذذاربر سذذرت بذذه ارا ذذه آهرذذدگا

1

سرورس ابر دم ا تماآ به ارا ه آهردگا تجاری

منابع

خدمات و کاربرا

2

مربعط به خدمات ابر کاهش رسذیدگم مسذئعال

هستهاي

الهراتم و همکارا ر8005س
رعقعبم و همکارا ر8001س

ا تماآ

رعقعبم و همکارا ر8005س

طراحم معااقت امذه ا تمذاآ بذی ارا ذه آهرذدگا
دم وضعح چارچعو قا ع م

مقولاااااه

ساحدو و
قا ع و

همکارا ر8004س رعوارج

مقررات

ر8001س

بعد
م یطم

به ترایم

آر پاس به سؤال سعم پژوهش ممتعا گفت که مقعالت پذرر

رارا ش ابری آر بعد م یطذم

" ا تماآ و قا ع و مقذررات" مذمباشذد کذه اا مفذاهیم اصذلم ز یذاا بذه ا تمذاآ کذاربر سذرت بذه
ارا هآهردگا سرورس ابر طراحم معااقت امهی ا تماآ بی ارا ه آهردگا خدمات و کاربرا و ...
است.

سعال چهارم پژوهشا مؤلفههای تاثیرگذار بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد «سااما م» کدامرد

تیجه کدگذاریهای م عری و اراترکیب بعد سااما م پذرر
آر جدول شماره  5شا آاآه شده است.

رارا ش ابری آر زمعا

ذالم

 /839فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتي /سال دهم  /شماره دوم /زمستان8989

جدول.9کدگذاري محوري اسناد جهت استخراج مقوالت به عامل سازماني پذيرش رايانش ابري در آموزش عالي
رديف

مقوله

مفاهیم
کذذاهش یذذاا بذذه تعمیذذر و گهذذداری سذذارت تعمیذذر و
خدمات اررساختم پشتیرا م کررده اا شرکه اسذتفاآه اا

زماآگم

خذذدمات زمعاشذذم هعشذذمرد یذذاا بذذه ت ییذذر سیسذذتم

اراوری

م اسذذراتم سذذرتم معسسذذات اسذذتفاآه اا زامارشذذگاه آر

ر8002س رعقذذذذذذذذذذعبم و
همکارا ر8001س رعقعبم

پشذتیرا م اا

ارا ذذه آهرذذدگا خذذدمات تعسذذعه اشذذتراک مرذذاب و
2

و وا گعکا ر8004س ووآا

و همکارا ر8005س

تدررس
تعجه به ااژارش سذطح و کیفیذت زمذعا

منابع
لیژ و پا عال ر8005س مذرو

بااساای اررساخت های ا زوری اطال ات استفاآه اا
1

مقوله اصلی

آسترسذذم الکترو یکذذم کذذاربر اا مراکذذژ قذذعی ااذذژارش
سطح ت صیلم و کارزمدی آا شذجعرا صذدور مجذعا
بذذرای خررذذد ذذرم ااژار پشذذتیا م اا پرسذذرل اذذارت بذذر

پشتیرا م
مدرررت
ارشد

لیذذذذژ و پذذذذا عال ر8005س
زتارا ر8005س القال ذم و
القابا ر8005س ساحدو و
همکارا ر8004س

بعد سااما م

مسئعلیت پذرری کارکرا
سذذیرر و بذذاهیتم ر8005س

یاا به تعسعه بر امه وو جدرذد تعسذ ارا ذه آهرذدگا

لیذذذذژ و پذذذذا عال ر8005س

خدمات ابر ااذژارش تمرکذژ مذدررا بذر اعالیذت هذای
3

زمعا

راآگیری و پژوهش یاا به سیاسذت گذذارا

تراذذیم کررذذده کمیسذذیع ارتراطذذات تعجذذه بذذه سذذرماره

ساااارا
سازمانی

گذذذاری کذذاهش اسذذتخدام ااذذراآ آر بخذذش ا ذ زوری

ارا
4

ر8004س مرع گعمعرذذذذابم
همکارا ر8005س

هاآ به

اشتراک اطال ذات آر میذا سذااما هذا اآارت آولتذم
وت قیقاتم به اجرای پروژه ها

کیهذذذذذذارا و جیچعرذذذذذذا
ر8005س الرذذذذذذذذذذذاآی و

اطال ات سااما
هاآ به تفکر مدرررت کارزمد ارا

القال م و القابا ر8005س

کیهذذذذذذارا و جیچعرذذذذذذا
فرهنا

ر8004س ووآا ر8002س

سازمانی

مرع گعمعرابم ر8005س

آر پاس به سؤال چهارم پژوهش مم تذعا گفذت کذه مقذعالت پذذرر

رارذا ش ابذری آر بعذد

سااما م "زمذاآگم اذ زوری پشذتیرا م مذدرررت ارشذد سذاختار سذااما م و ارهرذ

سذااما م"

مم باشرد که اا مفاهیم اصلم ز کذاهش اسذتخدام ااذراآ آر بخذش اذ زوری اطال ذات سذااما
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برگژاری کال های زمعاشم برای کارکرا آر آستیابم به تجربه جدرد و  ...است .بناابران پا
از فراترکیب چها چوبهای نظری و پژوهشهای قبلی انجامشده د حوزهی پاینر

اناانش

ابری  ،الگوی مفهومی د شکل  1نشان داده شده است.
بعد محیطی
.0ا تماآ
.8قا ع و مقررات
بعد سازمانی
.0زماآگم اراوری
.8پشتیرا م مدرررت
ارشد
.0ساختار سااما م
.4ارهر سااما م

پذرر

رارا ش ابری

ُبعد فردي
 .0گر تصمیم گیر ده
.8پشتیرا م مدرر
اطال ات
.0تجربه تصمیم گیر ده

ُبعد فنآوری
.0هژرره
.8امریت
.0مژرت سرم
.4ساآگم
.5قابلیت اطمیرا
 .1حررم خصعصم

شکل .1الگوی مفهومی پذیرش رایانش ابری درآموزش عالی

بحث و نتیجهگیري

پژوهش حاضر با هدف ارا ه اراترکیب اا مؤلفه ها و شذاخش هذای اصذلم تأثیرگذذار بذر پذذرر
رارا ش ابری آر زمذعا

ذالم براسذا

چذارچعو اذری و مطالعذات ا جذام گراتذه آر پیشذیرهی

پژوهش است .آر ار پژوهش با تعجه به مؤلفه های تأثیرگذار بر پذذرر

رارذا ش ابذری الگذعی

مفهعمم تعسعه آاآه شده است .
آر پاس به سؤال اول پژوهش با استراآ به اطال ات مردرج آر جدول شماره  8مم تعا گفذت
که آر بعداراوری اا  1مقعلهرمؤلفهس تشذکیل شذد د و ارذ مؤلفذه هذا هذر کذدام بذه عبذهی خذعآ اا
تعداآی اررمؤلفه تشکیل شده ا د که همگم مفاهیمم هسترد که آر بعد ا زوری پذذرر

رارذا ش

ابذذری قذذش آاشذذته ا ذذد .ار ذ رااتذذه هذذا بذذا پذذژوهش هذذای ووآا رWoods, 2018سامیرذعر اسذذالم و
همکارا رAminur Islam et al., 2017س الراآی و همکارا رAlBadi et al., 2017س زمذرو و
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همکذذذارا رAmronet al., 2017س اال رجذذذع و همکذذذارا رOlanrewaju et al.,2017س
رذعوارجرYuvaraj, 2016س رعقذعبم و همکذارا ) )Yaghoubi et., 2016همسذع مذم باشذد.
اقرعلعلذع) )Ogunlolu, 2017آر پذژوهش خذعآ بذا رذذعا مذروری بذر پذذرر
سااما پذرر

رارذا ش ابذذری آر

رارا ش ابری را آر چهار امل تکرعلذعژرکم اذرآی م یطذم و سذااما م تقسذیم

کرآه که ت قیر حاضر یژ ار چهار گروه را آر ار گراته است .برای پذرر

رارا ش ابذری الام

است که مقرو به صراه بعآ اا ل اظ اقتصاآی امریت شرکه برای کاربرا

قابلیت اطمیرا بسذتر

ابر و حررم شخصم راآگیر ده آر مراکژ و مؤسسات زمعا

الم معرآ تعجه جدی قرار گیرآ .آر

اآامه رااته های مربعط به سؤال آوم یژ شا آاآ با استراآ به اطال ات مرذدرج آر جذدول شذماره 0
مم تعا گفت که ب عد ارآی اا سه مقعلهرمؤلفهس تشکیل شد د و ار مؤلفه ها هذر کذدام بذه عبذهی
خعآ اا تعداآی اررمؤلفه تشکیل شده ا د .ارذ رااتذه هذا بذا تذارج پذژوهش هذای ووآا ر Woods,
2018س زتذارا و همکذارا )Attaranet al., 2017س شذا ا وابعلیرذده Shana &Abulibdeh,

)2017س وا ذ

و همکذارا )Wang et al., 2015س،رعقذعبم و همکذارا (Yaghoubiet al.,

)2016رعقعبم و همکارا ( (Yaghoubi et al., 2015همسع مم باشد که آر تریی رااتذه هذای
گاه ا زورا ه به معضعس پذرر

ار پژوهش مم تعا گفت اغلب مطالعات پیشی

آاشترد و تأکید بیشتر بر روی مؤلفذه هذای بُعذد اذ زوری بذعآه اسذت .پذذرر
زمعا

الم یاامرد تمارل به گستر

رارذا ش ابذری
رارذا ش ابذری آر

مشارکت و ارتراط بی آا شجعرا و اسذتاآا و اسذتفاآه اا

ااراآ آارای آا ش کاام آر ار حعاه برای ا جام پذروژه هذا و سذااما دهم ز هذا اا طررذر سذرورس
های ابر است .برابرار به کارگیری هذر کذدام اا ارذر مؤلفذه هذای گذر
تصمیم گیر ده و عزوری مسئعل اطال ات با
آر زمعا

ااژارش تعا پذرر

تصذمیم گیر ذده تجربذه
و پیاآه ساای رارا ش ابذری

الم خعاهد بعآ .همچری رااته های مربعط به سؤال سعم یذژ شذا آهرذدهی ز اسذت

که با استراآ به اطال ات مردرج آر جدول شماره  4مم تعا گفذت کذه بعذد م یطذم اا آو مقعلذه
ر مؤلفهس تشکیل شد د و ار مؤلفه ها هر کدام به عبهی خعآ اا تعداآی اررمؤلفه تشکیل شده ا ذد
که همگم مفاهیمم هسترد که آر بعد م یطم پذرر

رارا ش ابری قش آاشته ا د .ار رااته ها بذا

تذارج پذژوهش هذای الهراتذم و همکذارا رAlharthi etal., 2015س رذعوارجرYuvaraj, 2016س
رعقعبم و همکارا ر(Yaghoubi et al., 2016رعقذعبم و همکذارا ( (Yaghoubi et al., 2015
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همسع مم باشد که آر تریی ار تیجه مم تعا گفت بعد م یطم جژء عاملم هسترد کذه اا خذارج
اا سااما بر ارزررد پذرر

عزوری های جدرد اا جمله رارا ش ابری تأثیر مم گذار د .آر هارذت

رااته های مربعط به سؤال چهارم با استراآ به اطال ات مردرج آر جدول شماره  5مذم تذعا گفذت
که بُعد سااما م اا چهارمقعلهرمؤلفهس تشکیل شد د و ارذ مؤلفذه هذا هذر کذدام بذه عبذهی خذعآ اا
تعداآی اررمؤلفه تشکیل شده ا د که همگم مفاهیمم هسترد که آر بعذد م یطذم پذذرر

رارذا ش

ابذذری قذذش آاشذذته ا ذذد .ارذ رااتذذه هذذا بذذا تذذارج پذذژوهش هذذای ووآا رWood.s, 2018س الرذذاآی
و همکذارا رAl-Badi et al., 2017س ،زتذارا و همکذارا )Attaran et al., 2017س رعقذعبم
و همکذارا ((Yaghoubi et al., 2016مرع گعمعرذابم( (Mboungou & Mouyabi,2015لیذژ
و پذذا عال رLis & Paula, 2015س سذذاحدو وهمکذذارا )Sahdev et al., 2014س کیهذذارا
و جیچعرارKihara. & G ichoya, 2014س همسع مم باشد که آر تریی رااته هذای ارذ پذژوهش
ممتعا گفت عامل سااما م عامل مربعط به سااما است که اعالیذتهذا و اقذدامات سذااما را
ت ت تأثیر قرار ممآهد .بدرهم است عامل تأثیرگذار آر م ی سذااما و کیفیذت تعامذل عامذل
ارآی سااما و مراکژ زمعاشم را تعا مرد مم سااآ تا آر امیرهی پیشرات و تعسذعهی تکرعلذعژی
اطال ات ا زوری ها و سرورس های معرآ استفاآه آر بستر ابر به رشد و بقای خعآ کمک کذرآه
و معجرات ت ییر زررده سااما ها را اراهم زور د .به مراعر ارا ه چذارچعبم بذرای پذذرر

رارذا ش

ابری بارد با گاه کعتاه ااراآ و م ی را به همراه تعجه معطعف و خذاص بذر سذااما و اذ زوری
اآغام کریم .برابرار با تعجه به رااته های پژوهش مم تعا پیشرهاآ معآ که سیستمهذای ذعر قرذل
اا اجرای سیستم زمعاشم مرترم بر ابر آر آا شگاه رارجاآ چذارچعو ابذریس مهیذا شذع د .اا سذرماره
گذارا آر تعسعهی اضای مجاای استفاآه شعآ .بهکارگیری ا زوری ابذری با ذ

ت ییذر یذروی

کار ا سا م و ااژارش بهرهوری آر بخش خدمات مذمباشذد .ذالوه بذرار آا شذجعرا بذه پشذتیرا م
و تشذذعرر مذذدرررت و مسذذئعال مربعطذذه بذذه بذذروا تجربذذههذذای ذذع و ارذذدههذذای جدرذذد آر حذذعاهی
ا زوری های عر

یاا ضروری و اساسم آار ذد .یذاا بذه تعجذه آر ب ذ

استفاآه اا م ی ابر احسا

ممشذعآ .آر هارذت تذال

هذای قذا ع م آربذارهی

بذرای زگذاهم آا شذجعرا و کارکرذا اا

مژارای رارا ش ابری و ارصتهای ار ا زوری و برگژاری کال ها و کارگاههای زمعاشم بذرای
ز ها ضروری به ار مم رسد.

8989 زمستان/ شماره دوم/  سال دهم/تربيتي

 فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم/838

Refrance
Al Badi ,A., Tarhini, A.,& Al-Kaaf1,W.(2017). Financial Incentives for Adopting
Cloud Computing in Higher Educational Institutions. .Asian Social Science;
Vol. 13, No. 4.
Avram, G. (2014). Advantages and challenges of adopting cloud computing
from an enterprise perspective. Proceedings of the 7th International
Conference InterdisciplinarityinEngineering, Procedia Technology 12:
529-534.
Al Qirim, N., Tarhini, A., Rouibah, K., Mohamd, S., Yammahi, A. R.,
&Yammahi, M. A. (2017).Learnin orientations of IT higher education
students in UAE University.Education and Information Technologies,114.York.
Attaran, M. Attaran ,Sh . Celik , G. B.( 2017). Promises and Challenges of
Cloud Computing in Higher Education:A Practical Guide for
Implementation. Journal of Higher Education Theory and Practice Vol.
17(6).
AminurIslam ,Md ., &Zaman Khan et al, .(2017). Cloud Computing in
Education : Potentials and Challenges for Bangladesh. International
Journal of Computer Science, Engineering and Applications (IJCSEA)
Vol. 7, No. 5
Alsufyani, R.,Safdari, F ., &Chang, V.(2015). Migration of Cloud Services and
Deliveries to Higher Education.In Proceedings of the 2nd International
Workshop on Emerging Software as a Service and Analytics (ESaaSA2015), pages 86-94.)in Persian)
Bazi, H. R Moeini.,A., &Hasanzadeh. A.(2017). Proposing Hybrid Architecture
to Implement Cloud Computing in Higher Education Institutions Using a
Meta-synthesis Approach.Journal of Information Technology Management
.ISSN: 2008-5893 Faculty of Management EISSN: 2423-5059 Vol. 9, No.
4; PP. 701-728. .)in Persian)
Backe, A., &Lindén, H. (2015). Cloud Computing Security: A Systematic
Literature Review.UppsalaUniversityDepartment of informatics and
media.
Buyya, R., Broberg, J.,&Goscinski, A. (2011). Cloud computing: principles and
paradigms. 35(3) : 520-533.
Catteddu, D. (2010).Cloud computing: benefits, risks and recommendations for
information security. In Web Application Security, Ed: Springer.
Elgelany , F &Alghabban, W . G.(2017). Cloud Computing: Empirical Studies
in Higher Education.(IJACSA) International Journal of Advanced
Computer Science and Applications, Vol. 8, No. 10.
Esmaeili, H., Rahmani., SH. Kazemi., A.,& Ali ahmadi, M.(2016). The
Evaluation of E-learning Status of Virtual Education Unit of Sistan and

883/ … سنتزپژوهي مولفه هاي تاثيرگذار بر پذيرش رايانش

Baluchestan University. Public Management Research, , No. 34,.Page 222
- 203. .)in Persian)
Ghobadpoor,V., Naghshineh, N.V ., & Sabet, P.R. (2013).From Cloud
Computing to Cloud Library (thepresentation of library design with cloud
computind model) Iranian Journal of Information Science and Technology
Research and Management. .)in Persian)
Hignite, K., Katz, R. N. &Yanosky, R. (2010).Shaping the higher education
cloud.Educause and Nacubo,Columbia: USA.
Hedges, H. (2009).The handbook of research synthesis and meta-analysis. New
York: Russell Sage Foundation.
Ibrahim, M. A. (2015). Exploring the Feasibility of Adopting Cloud Computing
in Computer Center Taiz University. Int. J. Advanced Networking and
Applications, 6(4), 2359-2366.
Kihara, T. &Gichoya, D. ( 2014). Use of Cloud Computing Platform for ELearning in Institutions of Higher Learning in Kenya.IST-Africa 2014
Conference Proceedings Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds).
IIMC International Information Management Corporation,ISBN: 978-1905824-44-1.
Kayali, M .H ., Safie , N.,Mukhtar, M.(2016). Literature Review of Cloud
Based E-learning Adoption by Students: State of the Art and Direction for
Future Work. International Engineering Research and Innovation
Symposium (IRIS). IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
160 (2016) 012087. .)in Persian)
kumar, P.,kommareddy, S , Rani, N.U.(2013). Effective ways cloud computing
can contribute to education success. Advanced Computing: An
International Journal (ACIJ ), Vol.4, No.4.
Kihara, T., &Gichoya, D. (2013).Adoption and use of cloud computing in small
and medium enterprises in Kenya. Paper presented at the IST-Africa
Conference and Exhibition (IST-Africa).
Lian, J, D. Yen, & Y. Wang. (2013). An exploratory study to understand the
critical factors affecting the decision to adopt cloud computing in Taiwan
hospital. International Journal of Information Management 34 (1): 28-36.
Low, C., Chen Y, &Wu, M.( 2011). Understanding the determinants of cloud
computing adoption.Industrial Management & Data Systems 111 (7):
1006–1023.
Lis, T., &Paula, B. (2015). The use of Cloud Computing by Students from
Technical University the Current State and Perspectives.International
Conference on Communication, Management and Information Technology
(ICCMIT 2015). Procedia Computer Science 65 .1075 – 1084.

8989 زمستان/ شماره دوم/  سال دهم/تربيتي

 فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم/888

Low, Ch., Chen, Y.,& Wu, M .(2011). Understanding the determinants of cloud
computing adoption.Industrial management & data systems 111 (7): 10061023
Mangula, I. S., Inge , W., &Sjaak, B. (2014). The Adoption of SoftwareasService: an Indonesian Case Study. In In Pacific Asia Conference on
Information Systems PACIS, Chengdu, China.
Mell, P., &Grance, T. (2011).The NIST definition of cloud computing [Online].
Available:
https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/itl/cloud/cloud-defv15.pdf [Accessed 20th Feb 2018].
Mboungou,S.(2015). Higher Education and the Adoption of Cloud Computing
Technology in Africa. International Journal on Communications (IJC)
Volume 4,
Mircea, M.,&Andreescu, A. I. (2011). Using Cloud Computing in Higher
Education: A Strategy to Improve Agility in the Current Financial
Crisis.Communication
of
the
IBIMA.
115.https://doi.org/10.5171/2011.875547.
Ogunlolu,I.(2017).A General Framework for Cloud Computing Adoption in
Organizations: A Systematic Literature Review. Thirty eighth International
Conference on Information Systems, Seoul.
Pardeshi, H .A.( 2014). Cloud Computing for Higher Education Institutes:
Architecture,Strategy and Recommendations for Effective Adaptation.
Symbiosis Institute of Management Studies Annual Research Conference
(SIMSARC13)Procedia Economics and Finance 589 – 599.
Robinson, N., Valeri, L., Cave, J ., Starkey, T., Graux, H.,Creese, S.,&Hopkins,
P.(2013). The Cloud Understanding the Security, Privacy and Trust
Challenges. Santa Monica: RAND Corporation.
Rittinghouse, J.,&Ransome, J.( 2010).Cloud Computing Implementation,
Management, and Security. CRC Press.
Olanrewaju, B., Rashidah, F., Islam Khan , M.,Islam, M., Anwar, F.,Nurashikin
,A. B., Nordin, R. N. M. Z. N.(2017 ).Adoption of Cloud Computing in
Higher Learning Institutions: A Systematic Review.Indian Journal of
Science and Technology, Vol 10(36).
Raja Pandian, R.., &Kasiviswanathan, K.S. ( 2011). Effective use of
CloudComputing concepts in Engineering colleges. International
Conference on Technology for Education.978-0-7695-4534-9/11.
Shoja , R.,&Davoudi , A. H.( 2016). Impact of theapplication of cloud
computing onstudents planning.2nd. International Conference on
Management and Entrepreneurship. .)in Persian)

882/ … سنتزپژوهي مولفه هاي تاثيرگذار بر پذيرش رايانش

Stieninger, M., Nedbal, D., Wetzlinger, W., Wagner, G. & Erskine, M. A.
(2014). Impact on the organizational adoption of cloud computing: A
reconceptualization of influencing factors. Procedia technology, 16, 58-93.
Scholten, J. (2017). The determinants of cloud computing adoption in The
Netherlands: a TOE-perspective. University of Twente.
Stergiou, C., Psannis, K. E., Kim, B.-G., & Gupta, B. (2018). Secure integration
of IoT and cloudcomputing. Future Generation Computer Systems, 78,
964-975.
Sultan, N. (2010). Cloud computing for education: A new dawn? International
Journal of Information Management, 30(2), 109-116. . Faculty of Business
and Computer Science, Liverpool Hope University, Hope Park, Liverpool,
L16 9JD, UK.
Sahdev, T. S., Medudula, M. K., &Sagar, M.(2014). An Analysis of Barriers for
the Adoption of Cloud Computing in Education Sector.Management
andLabour Studies 39(3) 249–274. School of Business Management &
Human Resources SAGE Publications .DOI: 10.1177/0258042X15572422.
Singh, U., & ,Baheti, P. K.(2017). Role and Service of Cloud Computing for
Higher Education System. International Research Journal of Engineering
and Technology (IRJET) .Volume:04 Issue: 11 .
Scholtz, B., Govender, J., &Gomez, J.M.(2016)."Technical and Environmental
Factors Affecting Cloud Computing Adoption in the South African Public
Sector" CONF-IRM 2016 Proceedings. 16.
Woods. D. M.(2018).Introducing the Cloud in an Introductory IT Course.
Information Systems Education Journal (ISEDJ) 16 (1) ISSN: 1545-679X
Yadav, N., Khatri, S., & Singh, V. (2014).Developing an intelligent cloud for
higher education. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 39 (1), 1-5.
Yaghoubi, N.M., Shukuhy. J., &Jafari., H . R.(2015). Identifying and Ranking
Key Factors Influencing the Adoption of Cloud Computing in Electronic
Health.Iranian Research Institutess for Science and Technology ISSN
2251-6231. Vol.30.No.2. PP547-570. .)in Persian)
Yaghoubi, N.M.,Hemmat, Z., &Rashki, M.(2016). The Proposed Model of
Factors Influencing Adoption of Cloud Computing Ecosystem in Iran
(University,Industry and Services Sectors). Iranian Research Institutess for
Science and Technology ISSN 2251-8223. Vol.31.No.2. PP555-579. .)in
Persian)
Yektaei,M.H.,&Noshary., A.(2017). Model adoption of cloud computing in IT
out sourcing.Journal of Management Future Research / Vol. 27 / No. 107.
.)in Persian)
Yuvaraj, M. (2016). Determining factors for the adoption of cloud computing in
developing countries: a case study of Indian Academic libraries.The
Bottom Line, Vol. 29 Iss 4 pp

